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   תחנה ניידת     – הנדון: דוח איכות אוויר  

 7ניידת  :שם התחנה

 הערבה לרחוב ההגנה  וברחבין , אריאל מיקום:

 10/4/2022 –  17/2/2022תקופת הצבה: 

מפליטות   המקוםחששם של תושבי מדידת איכות האוויר במקום עקב   מטרת ההצבה:

 חלקיקים ומזהמים אחרים הקשורים בהפעלת קמינים לחימום ביתי. 
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 השפעת קמינים על איכות האוויר 

 תנורי חימום ביתי המוסקים בעץ נחשבים למזהמים ביותר באמצעי החימום הביתיים.   .א

מזהמים שיש בהם   היא פליטתביתיים המוסקים בעץ    םתנוריב  יתבריאותהסכנה  ה

חלקיקים נשימתיים ותרכובות אורגניות כגון חומרים אורגניים טבעתיים פוליארומתיים  

(PAHs  מקצת ופורמאלדהיד.  בנזן  או  חומרימ(,  סרטן  מחוללי  בהיותם  ידועים  אלו  ם 

 מוטגניים )מחוללי מוטציות(, רעילים ואף גורמים למפגעי ריח.  

נעשה  רק כאשר  והסביבה  על הבריאות  מזיקות  ייתכנו השפעות  ביתיים  עץ  לתנורי 

 . )מקור: אתר הגנת הסביבה( בהם שימוש לקוי. התנורים אינם מפגע בפני עצמו

 

 הסכנות לבריאות 

חשיפה לפליטות משרפת עץ מסכנת את בריאות האדם ועלולה להחמיר מחלות כלי 

דם ריאתיות וקרדיולוגיות. הסיכון עולה בעיקר בקרב אוכלוסיות רגישות כגון נשים 

-ומעלה( וחולים במחלות קרדיו 65בהיריון, תינוקות, ילדים, אנשים מבוגרים )בני 

 סקולריות ונשימתיות. ו

 

 קצר חשיפה לטווח 

חשיפה לעשן עץ מחמירה מחלות ריאה ועלולה לגרום התקפי אסטמה, ברונכיטיס 

 חריפה, סינוסיטיס, דלקות נשימה ואירועי לב. 

 

 חשיפה לטווח ארוך 

חשיפה ממושכת לעשן עץ יכולה לגרום להפחתה של תפקוד הריאות, ברונכיטיס  

 דם ולאירועי לב.  כרונית, סינוסיטיס וסרטן ריאות ועלולה לגרום למחלות לב וכלי

 

 זיהום אוויר תוך מבני 

בעלי תנורי הסקה אינם מודעים להיווצרות זיהום אוויר תוך מבני )בחלל הבית( משרפת 

עץ בתנורי ההסקה. מצב זה מתרחש כאשר עורמים את העץ ופותחים את דלת התנור 

 וכאשר התנור אינו אטום דיו. 

 

 .)מקור: אתר הגנת הסביבה(
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 כללי:

 בתקופה שבין בין רחובות הערבה וההגנה באריאלניטור ניידת הוצבה   תחנת

 : ניידת הניטורמקום  ציגה אתמ 2תמונה  .10/4/2022 –ל   17/2/2021

 

 מיקום ניידת ניטור באריאל: 1תמונה 

 

 
 

 ניטור  ניידת
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  סיכום הממצאים לרבות זמינות הנתונים:להלן 

 

 נתוני איכות אוויר 1טבלה מס' 

 

 

 ממצאים 

 מק"ג/מ"ק(  37.5)הסביבה היממתי    ךעליות מעל ער  התקבלו חמשבמהלך תקופת הניטור  

 .מערך הסביבה  157%  -המרבי הגיע ל  ערך  ה  .שהתרחשו בחודש אפריל  עקב סופות אבק

 מק"ג/מ"ק.  17הריכוז הממוצע לתקופה היה נמוך ועמד על  

ניתן   לתחנת הניטור הקבועה באריאל  בין תחנת הניטור הניידת  ריכוזי החלקיקים השוואת  ב

 (.  1)גרף  בתחנה הקבועה היו גבוהים יותר לראות כי בכל אחד מימי המדידה הערכים 

ריכוזי   למדוד  באריאל החלה  הניטור  כי תחנת  הושוו .  28/2/2022  -  ב  PM2.5יצוין  כך  עקב 

והמרביים הממוצעים  חופפיםל  בריכוזים  מדידה  הריכוז    .זמני  כי  בתחנה   הממוצענמצא 

על   עמד  לעומת  מק"   21הקבועה  הניידת  17ג/מ"ק  ל    בתחנה  הגיע  המרבי    68  – והריכוז 

כמו כן נערכה השוואה של הריכוזים בימים  .  מק"ג/מ"ק בתחנה הניידת  59מק"ג/מ"ק לעומת  

  הממוצע והמרבי בתחנה הקבועה היה גבוה הריכוז    ,ללא הסעת אבק טבעי וגם במקרה זה

   מק"ג/מ"ק בהתאמה.   31מק"ג/מ"ק לעומת    35  -   בהתאמה ו  13.4מק"ג/מ"ק לעומת    16.7יותר,

   והתחנה המטאורולוגית הקבועה תחנת הניטורניידת הניטור, מיקום   –אריאל : 2תמונה 

 

 

 

 מזהם   
אחוז נתונים תקפים  

 לתקופת המדידה 
 

 ליממה 

 חלקיקים נשימים 
   (µgr/m3) PM2.5     

100 

 37.5 תקן יממתי   

 17 ערך ממוצע 

 59 ערך מירבי 

 5 עליות מס' 

זמן מדידת  
 מקסימום 

6/4/2022 

 תחנה 
 ניטורניידת  ניטור ת תחנ מטאורולוגית
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 הניידת ובתחנת הניטור הקבועה באריאלתחנת הניטור ביממתיים  2.5PMריכוזי : 1 גרף

 

 
 

הפעלת  עקב  מסוימת  רוח  מגזרת  החלקיקים  בריכוזי  העשרה  קיימת  האם  לבחון  מנת  על 

מעלות. מקור    020קמינים חושבו הריכוזים השעתיים וכיווני הרוח הממוצעים לכל גזרת רוח בת  

מטר. יצוין כי אזור    675נתוני הרוח תחנת השרות המטאורולוגי הממוקמת במזרח העיר בגובה  

מטר ביחס למיקום ניידת הניטור והתחנה הקבועה   120גבוה בלערך  המטאורולוגית  התחנה  

הבנוי   השטח  באזור  כי  יתכן  שכך  מכיוון  העיר.  במערב  יותר  הממוקמת  הטיות  והנמוך  היו 

 הרוח ביחס לשטח הפתוח והגבוה יותר. בכיוון ת מסוימו

 ניתוח נתונים התבסס על שתי נקודות עיקריות:  

בחינת הריכוזים השעתיים מתייחסת   ,. מאחר והפעלת קמינים מתבצעת כמצופה בימים קרים1

חודש מרץ היה השלישי לפי נתוני השמ"ט    –לחודשים פברואר ומרץ )שהיה קר באופן יוצא דופן  

(. אפריל לא הוכלל בבחינה זו מאחר והיה חם מהממוצע באופן ניכר  1950תר מאז  הקר ביו

 )נתוני שמ"ט(. 

. לא חושבו פרקי זמן בהם זוהתה הסעת אבק טבעי )הסעה זו זוהתה על פי עליית ריכוזים  2

לנסות להעריך את   בכדי  וזאת  אזורי הארץ(  הישירה המקומית של הפעלת  הבכלל  תרומה 

 הקמינים.  

מק"ג/מ"ק( התקבלו כאשר הרוח נשבה מכיוון דרום    16י הריכוזים הגבוהים ביותר )נמצא כ

יחד עם    . 0180  –  0200כאשר הרוח נשבה מתחום אזימוט  ו  0100  –  080מזרח בתחום אזימוט  

מהזמן    2.5%  -  0.9%נמוכה מאוד כ    זאת יש להדגיש כי שכיחות הרוח מכיוונים אלה היתה

היו   . ככלל הפרשי הריכוזים בין מרבית גזרות הרוחאירועים חצי שעתיים בלבד(  16  –  11)

 (. 3, תמונה 2)גרף מ"ק /גמק"  2 –  1קטנים ועמדו על 

 מ"ק /מק"ג 37.5ערך סביבה 

 הסעת אבק טבעי 
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 ( לפי גזרות רוח2.5PMהתפלגות ריכוזי חלקיקים נשימים עדינים ) -ניידת ניטור : 2גרף 

 טבעי אבק  הסעתללא בימים   31/3/2022  – 17/2/2022לתקופה בימים 

 
  ( לפי גזרות רוח2.5PM(נשימים : התפלגות ריכוזי חלקיקים 3מונה ת

 31/3/2022 –  17/2/2022בתקופה  בימים ללא סופות אבק

 
 את כיוון הרוח במעלות.  ותמחוץ למעגל מציינ ספרותה*    
 רוח המצוינות מחוץ למעגל האת הריכוז הממוצע בתחום גזרות  ותבתוך המעגל מציינ הספרות     

 גזרת רוח 
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ת הניטור תחנל  ההשווארוח בתחנה הניידת נערכה  בנוסף לבחינת ריכוזי החלקיקים לפי גזרות  

התייחסה  .הקבועה זו  שבין    ההשוואה  הזמן  ריכוזי    28/2/2022לפרק  מדידות  )תחילת 

PM2.5)נמצא כי בכל אחת מגזרות הרוח הריכוזים    (.גל הקור  )סיום  31/3/2022ועד   בתחנה

 מק"ג/מ"ק(.   9 –  1) 163%  - 107%המדודים בתחנה הקבועה היו גבוהים יותר בשיעור של 

לתקופה  פי גזרות רוח( ל2.5PM: התפלגות ריכוזי חלקיקים נשימים עדינים )3גרף 

בימים ללא הסעת אבק טבעי בתחנת הניטור הניידת ובתחנת  31/3/2022 –  28/2/2022

 הניטור הקבועה באריאל
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 מהלך יממתי של ריכוזי החלקיקים 

נבחן המהלך השעתי הממוצע של ריכוזי החלקיקים מתוך הנחה כי במרבית הבתים הקמינים  

פרק הזמן    אחה"צ ואילך עם חזרת האנשים לביתם וההתקררות הטבעית.מופעלים משעות  

 וזאת בהחסרת ימי הסעת אבק  (31/3/2022  – 17/2/2022)לתקופה הקרה  שנבדק מתייחס  

מק"ג/מ"ק( כאשר   18תקבל בשעות הצהרים )ההריכוז המרבי  כי  מן הנתונים עולה    .(4)גרף  

ניתן לראות מגמת   ובהמשךמק"ג/מ"ק(   10)  19:00לאחר מכן קיימת מגמת ירידה עד השעה  

אפשר שמגמה זו היא אינדיקציה להפעלת   .מק"ג/מ"ק(  14)  23:00עליה בריכוזים עד לשעה  

ובכל מקרה  נמוכים   יםמדובר בריכוז יש להדגיש כי  עם זאת    .עקב השעה וההתקררותקמינים  

השעתיים   הריכוזים  של  הכללית  ההתנהגות  ניתן  לאור  השפעת עבוודאות    להצביעלא  ל 

 .  הקמינים

( 2.5PMריכוזי חלקיקים נשימים עדינים )  מהלך שעתי ממוצע של -ניידת ניטור : 4גרף 

  הסעת אבקבימים ללא  31/3/2022  – 17/2/2022לתקופה 
 

    

נערכה השוואה של הריכוזים השעתיים הממוצעים בין תחנה הניידת לתחנה בחינה נוספת  ב

  31/3/2022    –  28/2/2022הקבועה באריאל בתאריכי מדידה חופפים וזאת בפרק הזמן שבין  

כי    ,במקרה זה.  (6)גרף   במרבית שעות היממה הריכוזים בתחנה הקבועה היו  ניתן לראות 

משעות הצהרים קיימות מגמות הפוכות בין התחנות  ניתן לראות כי החל  ,גבוהים יותר. כמו כן 

יורדים ואילו בתחנ במגמת עליה עד  הניטור הקבועה הם    תכאשר הריכוזים בתחנה הניידת 

ואז שוב עליה בריכוזים. אפשר שמגמה    21:00ולאחר מכן ירידה חדה עד השעה    18:00השעה  

גם במקרה זה ניתן אולם  הפעלת קמינים בסביבה הקרובה    לזו מצביעה על השפעה מסוימת ש

 לראות כי מדובר בריכוזים נמוכים. 
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ריכוזי חלקיקים נשימים עדינים  מהלך שעתי ממוצע של -תחנת ניטור קבועה : 5גרף 
(2.5PM ) בימים ללא הסעת אבק  31/3/2022 –  28/2/2022לתקופה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Levanak@sviva.gov.il


 

 
 תאריך הוצאה 

14/03/2021 

 תחנה ניידת  –דוח איכות אוויר  המסמך   :   שם

 F03-04מס טופס 

 1מהדורה 

 12מתוך:  10דף:

 

 אגף איכות אויר ושינויי אקלים,   -מרכז ניטור ארצי
 המשרד להגנת הסביבה 

   61012, מיקוד 125קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 

  Levanak@sviva.gov.il 7634500-03פקס:   7634501-03טל: 

 

   סיכום

 כללי

הקמינים  בדוח   השפעת  את  לבחון  ניסיון  ריכוזי    הבייתיםנעשה  על  לחימום  המשמשים 

עיקר   כך  משום  שבין  החלקיקים.  הזמן  לפרק  התייחס  הנתונים   – ל    17/2/2022ניתוח 

פקד  . בחודש אפריל כבר מתחילתו  דש מרץבעיקר בחוושהיה קר באופן יוצא דופן    31/3/2022

פן ניכר מהממוצע, דבר הגורם באופן טבעי להפסקת את אזורינו גל חום והחודש היה חם באו

או לפחות להפחתה דרסטית בהפעלתם. עוד יש להדגיש כי   הפעלת הקמינים לחימום בייתי

על מנת לנסות ולזהות את השפעת הקמינים הוסרו פרקי הזמן בהם זוהתה הסעת אבק טבעי 

 אשר השפיעה על אזורינו.

 ממצאים 

 .טבעי אבק סופתעקב כולן עליות מעל ערך הסביבה  חמשהתקבלו  .א
 

ריכוזי החלקיקים לפי גזרות רוח נמצאה העשרה קלה מאוד בבחינת    –שיוך מקורות   . ב
 –  0180ומתחום אזימוט    )רוח בעלת רכיב מזרחי(  0120  –  080הרוח    בתחום אזימוט

. יחד עם זאת יש להדגיש כי שכיחות הרוח מכיוונים אלה היתה )רוח דרומית(  0200
 מהזמן בלבד.  3.1% -נמוכה מאוד  כ 

 

 
זוהה שיא חד למדי   ייםהשעתהחלקיקים    יריכוזשל  בבחינת המהלך השעתי הממוצע   . ג

. ממצא זה לא מתיישב עם השעה הצפויה להשפעת 12:00של ריכוזים סביב השעה 
הגורם  מקומי  יממתי  במהלך  מדובר  כי  נראה  ולכן  החלקיקים  ריכוזי  על  קמינים 

  19:00כי לאחר שיא זה חלה מגמת ירידה בריכוזים עד השעה  יצויןלתופעה זו. 
קשורה בהפעלת קמינים אך עם זאת יודגש כי    ולאחר מכן חלה עליה מסוימת שאולי

 הריכוזים שנמדדו היו נמוכים.  
 

 השוואת נתונים בין תחנת הניטור הניידת לתחנה הקבועה באריאל: .ד
ריכוז החלקיקים הממוצע לפי גזרות רוח היה גבוה יותר בתחנת הניטור הקבועה   •

 . באריאל
החלקיקים נמצא כי במרבית שעות בבחינת המהלך השעתי הממוצע של ריכוזי   •

 . בתחנה הקבועה באריאל ערכים גבוהים יותר נמדדו היממה
 

גובה ריכוזי  לא ניתן לקבוע בוודאות כי להפעלת הקמינים היתה השפעה על  ,לסיכום

החלקיקים הנשימים במיוחד באזור התחנה הניידת. יחד עם זאת אין להתעלם 

 ים בעשן שמקורו בהפעלת הקמינים.מתחושות התושבים לגבי מטרדי ריח הקשור 
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 הנמצאות תחת המשרד להגנת הסביבה בתחנות אוויר ניטורהמדידה של מכשירי  שיטות 

 ISO 17025תקן הסמכה לפי 

 תחום המדידה  שיטת מדידה המזהם הנמדד 

 חלקיקים נשימים 
(PM2.5/PM10 ) 

 EPAלפי   בשיטת קרני בטא

  השיטה מאפשרת לקבוע ריכוזים של
באוויר     µm 10/2.5חלקיקים נשימים בגודל

בממוצע   μg/m3 1000 -הסביבתי עד ל 
 יממתי 

 חלקיקים נשימים 
(PM2.5/PM10 ) 

 EPAלפי בשיטה מסית 

  השיטה מאפשרת לקבוע ריכוזים של
באוויר     µm 10/2.5חלקיקים נשימים בגודל

בממוצע   μg/m3 1000 -הסביבתי עד ל 
 יממתי 
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 של המשרד להגנת הסביבה הניידות רשימת מכשירי המדידה הנמצאים בתחנות הניטור 

 המכשיר, דגם, ייצרן   

NO, NO2, 

NOx 

Model 42i, Chemiluminescence NO-NO2-NOx Analyzer , 

Thermo Fisher Scientific Inc. 

SO2 

Model 450i, Pulsed Fluorescence SO2 Analyzer, 

Thermo Fisher Scientific Inc. 

Serinus 51 SO2/H2S Analyser 
Ecotech Pty Ltd  

O3 
Model 49i, UV Photometric O3 Analyzer, 

Thermo Fisher Scientific Inc. 

PM10/2.5 

Model FH62C14, 

Continuous Ambient Particulate Monitor 

Thermo Fisher Scientific Inc. 

 

 הערות כלליות : 

 . ISO/IEC 17025 י" ת לפי אויר לדיגום מעבדות להסמכת הלאומית הרשות י" ע מוסמכת" א"מנ" 

 

 :א"מנ צוות י"ע ונכתב נערך

 דוח: גב' רונית ארגיל תיאום לוגיסטי והפצת 

 וגע לתשתיות: מר תומר יחיאבנתיאום מול הרשויות ב

  ז'ורבסקי זויה' 'גבוגרינמן  לה' אבגבקרת נתונים: 

  מזאה איתן  מר :הדוח וכתיבת הממצאים ניתוח

  ונר'ביז - קורדובה לבנה ר "ד :הדוח  ואישור בדיקה

 

 אוויר נקי של המשרד להגנת הסביבה:מידע על נתוני איכות אוויר ניתן למצוא באתר 
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx 

 
 .בלבד שנבדקו  אתרים/לחומרים מתייחסות התוצאות •

 ואין המעבדה שערכה הבדיקות לתוצאות אחראית אינה מעבדות להסמכת הרשות •

 שנבדק. לחומר אישור מהווה ההסמכה

 מראש אישור ללא אחרים למסמכים ממנו להעתיק ואין ואובמל ח"לדו להתייחס יש •

 מנ"א  מאת ובכתב

mailto:Levanak@sviva.gov.il
http://www.environmental-expert.com/companies/ecotech-pty-ltd-10048
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